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أغسطس 2020 14
 
،ع��زي القارئ
 
ق�ل التوجه إ� عطلة نها�ة األسب�ع ، ير�� االطالع أدناە للحصول ع� إعالنات وتحديثات جد�دة . إذا فاتتك أي من إعالناتنا السا�قة ، ف�مكنك عرضها
�ات ع� مراجعة �� االتصال بنا ع� oewd.org/covid19 هنا . يتم �شجيع ال�� للحصول ع� معلومات جد�دة. إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��
sfosb@sfgov.org .   
 
:اإلعالنات
تمد�د وقف اإلخالء التجاري
� وقت سابق من هذا األسب�ع ، وتولد عمدة لندن وقع األمر التنف�ذي ع� تمد�د وقف اإلخالء التجاري لمدة 30 يوما إضاف�ة من خالل 14 س�تم�� ،

��
ة والمتوسطة من الطرد �ات الصغ�� 2020. مرة أخرى ع� 17 مارس، عمدة ساللة أعلنت ألول مرة ع� عمل�ات اإلخالء التجار�ة قفا أن �منع أي ال��
تحقق هنا لمعرفة ما إذا �ان عملك مؤهً� .COVID-19 �س�ب خسارة الدخل المتعلقة �فقدان اإليرادات أو اآلثار االقتصاد�ة األخرى الناجمة عن و�اء
ا إ� جنب مع اإلرشادات واألسئلة الشائعة        .لوقف اإلخالء جن��
 
.بتحد�ث الوقف المؤقت للوائح اإلخالء التجاري للمستأج��ن والمالك (OEWD) قام مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة
 
ـــخ انتهاء " � �انت مستحقة ق�ل تار�ـ قواعد جد�دة لمدفوعات اإل�جار الفائتة : �موجب الوقف االخت�اري ، إذا فات المستأجر التجاري دفعة اإل�جار ال��
فال �جوز للمالك المحاولة الستعادة ح�ازة الوحدة �س�ب التخلف عن ، COVID-19 الصالح�ة ، ولم يتم الدفع �س�ب اآلثار المال�ة الناتجة عن أزمة
� الالئحة . �مجرد أن

�طة أن ي�بع المالك والمستأجر القواعد المذكورة �� السداد لمدة ستة أشهر ع� األقل �عد استحقاق دفعة اإل�جار ألول مرة ، ��
داد الح�ازة ت��ات �د�لة مع المالك ، ف�جوز للمالك محاولة اس�� يتأخر دفع اإل�جار ستة أشهر ولم �قم المستأجر �سداد اإل�جار الفائت أو �قوم ب��
� ذلك الوقت

�� . "
 
ممتدة ح�� 24 أغسطس TMC - 2020 فرصة منحة رأس المال المجتم��

� سان فرا�س�سكو و أو�الند مع المواقع الماد�ة لديها فرصة منحة �دءا من يوم 16 يوليو
�ات مول مقرها �� ة اإلخ�ار�ة لدينا، ق ال�� � ال���

ك مس�قا �� مش��
ة ع� صفحة TMC وح�� كة صغ�� � ال�انص�ب ، �حتاج عضو المجتمع إ� ترشيح ��

ع� TMC Community Capital مجتمع المال. للدخول ��
Facebook أو LinkedIn حول س�ب أهم�ة العمل للمجتمع �استخدام عالمة التجزئة # TMCSmallBizBigHeart . حصل أصحاب األعمال ع��
� اخت�ار �انص�ب �صل إ� 10000 دوالر

        .دعا�ة و�تم إدخالهم ��
 
� للحصول ع� المنحة إ� 24 أغسطس

� واألر�عاء والجمعة . تم تمد�د الموعد النها�� � يوم 16 يوليو والفائ��ن وس�تم اخت�ار أ�ام االثن��
برنامج ال�سول ��

 . 2020 أو ح�� استخدام األموال. لمعرفة متطل�ات األهل�ة وم��د من التفاص�ل ، انقر هنا
 
مساعدة طلب مساعدة ال�طالة ال��ائ�ة
� الدخل من

� سان فرا�س�سكو وتواجه وتواجه خسارة ��
� العمل ع�ادة قانون�ةCOVID-19 هل تعمل لحسا�ك الخاص ��

؟ تقدم المساعدة القانون�ة ��
� الوصول إ� مساعدة ال�طالة ال��ائ�ة من خالل

المس�شارون متاحون لتقد�م مساعدة .EDD لدعم أصحاب األعمال الذين �عملون لحسابهم الخاص ��
� للحصول ع� � لحسابهم الخاص لتحد�د ما إذا �انوا مؤهل�� ع�� EDD و�ذا �انوا كذلك ، قم ب�رشادهم من خالل تطبيق ، PUA فرد�ة إ� العامل��
نت نت. لل�سج�ل ، اتصل �الرقم (415) 484-8372 أو امأل النموذج ع�� اإلن��   . اإلن��
 
:حلقات ال��ب
ة المملوكة لل�ساء كة (WOSB) برنامج المقاوالت الف�درا�� للمؤسسات الصغ�� ا - SBA التابع ل�� الثالثاء 18 أغسطس 2020 الساعة 10:00 ص�اح�
ة المملوكة لل�ساء أن ت�نافس WOSB تم تنف�ذ برنامج المقاوالت الف�درال�ة �ات الصغ�� اير 2011 بهدف توسيع عدد الصناعات ح�ث �مكن لل�� � ف��

��
� السوق الف�درال�ة. س�شمل المواضيع

:ع� العقود ��
نامج وأهل�ة التعاقد نظرة عامة ع� أهل�ة ال��
وع صغ�� مملوك للمرأة � �م��

وع صغ�� مملوك المرأة (WOSB) تفاص�ل حول الخطوات األ��� حداثة للحصول ع� االعتماد الذا�� أو م��
ا (EDWOSB) محرومة اقتصاد��
أين ت�حث عن فرص التعاقد الف�درال�ة
ك�ف�ة ال�س��ق للو�االت الف�درال�ة

 
.انقر هنا لم��د من المعلومات ولل�سج�ل
 
ا سلسلة ال��ب الخاصة �التعاقدات الحكوم�ة - الثالثاء واألر�عاء الساعة 10:00 ص�اح�
هل أنت مستعد لتوسيع عملك مع المقاوالت الحكوم�ة؟ اتخذ الخطوات األو� لنجاح السوق الحكوم�ة مع الو�االت المحل�ة والوالئ�ة والفدرال�ة. انضم
نت لتتعلم ك�ف�ة العثور ع� العقود الحكوم�ة والمزا�دة عليها والفوز بها .إ� سلسلة الندوات ع�� اإلن��
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ا Caltrans ممارسة األعمال التجار�ة مع �أقل من 10 آالف دوالر أم���� - الثالثاء 18 أغسطس الساعة 10:00 ص�اح�
ا التعاقد مع حكومة وال�ة �ال�فورن�ا - األر�عاء 19 أغسطس الساعة 10:00 ص�اح�
ا ال�حث عن فرص تعاقد - الثالثاء 25 أغسطس الساعة 10:00 ص�اح�
ا التعاقد مع الحكومة الف�درال�ة - األر�عاء 26 أغسطس الساعة 10:00 ص�اح�

 
11:30 �

ة القلب ال�ب�� غرانت - الخم�س، 20 أغسطس، 2020 �� رؤى عن و برنامج األعمال الصغ��
كة ة التابع ل�� بتوف�� اإلغاثة ألصحاب األعمال TMC Community Capital انضم لتتعرف ع� ك�ف�ة ق�ام برنامج منحة القلب ال�ب�� لألعمال الصغ��
ة �ات الصغ�� � سان فرا�س�سكو وأو�الند ولوس أنجلوس. ا��شف ك�ف �مكنك ترشيح ال��

��!
 
� 3 أ�ام عمل. معرفة من الذي و ساعد برنامج المنح ح�� اآلن ول كسب

� األموال ��
�ات من تل�� لقد قدموا أ��� من 100 منحة ح�� اآلن وتمكنت ال��

نامج ب�نما التم��ل ال تزال متاحة . لم��د من المعلومات ولل�سج�ل ، قم ب��ارة هنا � ال��
. ك�ف�ة تطبيق ل ��

 
:الموارد الجار�ة
�ات كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة ل�� . أي �� � � إضافتها إ� هذە SF احصل ع� معدات الحما�ة الشخص�ة من مزودي الخدمة المحلي��

وترغب ��
   . sfosb@sfgov.org القائمة �مكنها االتصال بنا ع�
 
نامج � االقتصادي. لإل�الغ عن عمل�ات االحت�ال واالحت�ال المتعلقة ب�� امج التحف�� للتذك�� ، ير�� االن��اە إ� مخططات االحت�ال المحتملة المتعلقة ب��
SBA ، وس كورونا هنا ا معلومات وموارد متعلقة �ح�ل ف�� . انقر هنا . قدم مكتب المد�� العام أ�ض�
 
وس كورونا sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp :من إدارة الصحة العامة ع� (COVID-19) �مكن العثور ع� األوامر الصح�ة الخاصة �ف��
-h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health :�مكن العثور ع� التوجيهات الصح�ة للعمل�ات التجار�ة ع�  .
direc�ves.asp
 
:ع� COVID-19 �مكن االطالع ع� جميع ت��حات ال�لد�ة �خصوص
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
� خدمة الت�ب�ه �المدينة : أرسل

ك �� ا االتصال �الرقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، اش�� إ� COVID19SF لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�
777-888 .

�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

-h�ps://sfosb.org/subscribe-small إ� ال�قاء ح�� موعد ع� كوفي�ش-19 اإلعالنات والموارد ذات الصلة، �سجل ��
business-e-news .
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
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